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Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)  

 

 

 

 

 

Jemielno, marzec 2015 r.  



 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) nakłada na organy gminy obowiązek 

realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Rada Gminy Jemielno uchwala corocznie Program współpracy, który określa obszary                           

i zasady oraz formy współpracy Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi oraz 

zawiera wykaz zadań priorytetowych stanowiących podstawę dla Wójta Gminy Jemielno do 

dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych pozostających we właściwości Gminy, a zrealizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Współpraca Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.  odbywała się na 

podstawie:  

1.  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), 

2. Programu Współpracy Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Jemielno z dnia 

30 grudnia 2013 r., 

3. rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 

6 poz. 25). 

 

Współpraca Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2014 r. władze gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie 

organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych polegających przede wszystkim na 

udzieleniu dotacji finansowych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu 

ofert na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w formie 

wsparcia wykonania zadania publicznego. 

 

Zarządzeniem nr 12/2014 Wójta Gminy Jemielno z dnia 21 lutego 2014 r.  ogłoszony 

został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jemielno w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r. Zarządzeniem Nr 20/2014 

Wójta Gminy Jemielno z dnia 17 marca 2014 r. została powołana  komisja konkursowa, 

oceniająca złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac komisji 

sporządzane były protokoły, które przekazano Wójtowi, celem zatwierdzenia przyznanej 

dotacji. Treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki ogłaszane były na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej w Jemielnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.     

 



Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach 

ofert wyniosły 20.000,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną 

kwotę udzielonej dotacji w następujący sposób:  

 - Gminy Związek Klubów Sportowych w Jemielnie - dotacja w wysokości 15.000,00 zł                   

z czego kwotę dotacji wykorzystano do wysokości 14.306,30 zł, 

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „AKTYWNI” w Jemielnie – dotacja                

w  wysokości 5.000,00 zł z czego kwotę dotacji wykorzystano do wysokości 4.923,33 zł, 

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  uznając celowość realizacji zadania  może 

zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 

lokalnym lub regionalnym. W 2014 r. na podstawie art. 19a udzielono dotacji dla 

Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Jesień” w Luboszycach – dotacja w wysokości 3.700,00 zł 

– wykorzystana w całości.     

 

Wsparcie pozafinansowe realizowano między innymi poprzez: 

1. wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych  o planowanych 

kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

2. promocję działalności organizacji pozarządowych, 

3. doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom 

pozarządowym, 

4. aktualizację strony internetowej Gminy w zakresie informacji dotyczących 

organizacji pozarządowych z terenu gminy, 

5. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego,  

6. spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami sektora organizacji 

pozarządowych i innymi zainteresowanymi mające na celu wymianę poglądów 

dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji  pozarządowych 

oraz rozwój form współpracy. 

 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zakładało                

zapewnienie powszechnego dostępu i uczestnictwa mieszkańcom Gminy Jemielno                          

w różnorodnych formach aktywności fizycznej.   

 Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu 

jak i po stronie sektora pozarządowego, udało się wspierać i realizować inicjatywy 

obywatelskie.  Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację realizowanych 

przez siebie projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 

wymierne środki finansowe a także wkład pozafinansowy czyli głównie aktywność 

wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub 

wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych. W przedsięwzięciach  zrealizowanych w 2014 

roku uczestniczyły dzieci i młodzież a także osoby starsze z terenu Gminy Jemielno. 

 

Dzięki pomocy samorządu, głównie poprzez udostępnienie busa gminnego w celu 

przywiezienia żywności w ramach Pomocy Żywnościowej Unii Europejskiej z Banku 

Żywności z Wrocławia, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „AKTYWNI” 

w Jemielnie rozdzielało żywność pomiędzy osoby potrzebujące. Żywność pochodziła również                

z Banku Żywności w Lesznie. Koszty transportu pokrywał Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jemielnie.   



Samorząd służył również swoją pomocą przy organizacji VI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej           

i Patriotycznej – Luboszyce 2014.  

 

  Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali 

będących własnością Gminy np. świetlice wiejskie. Gmina Jemielno zajmowała się obsługą 

konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniła niezbędne formularze i udzieliła 

konsultacji  na temat ich wypełniania.  Udzielono również konsultacji dotyczących procedury 

zakładania i rejestrowania stowarzyszeń, redagowania statutu a także procedury ubiegania się 

i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Jemielno.  Udzielano wsparcia w sprawach 

organizacyjnych m.in. pomoc administracyjna, udostępnianie materiałów, sprzętów, urządzeń 

na potrzeby organizacji.  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze 

uchwały, szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego                                          

w dziedzinie dotyczącej  działalności statutowej  organizacji. Uchwałą Nr XLI/272/2014 

Rady Gminy Jemielno z dnia 13 listopada 2014 r. przyjęto program współpracy Gminy 

Jemielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015.    


